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Noorderlingen en nieuwelingen (ver)bouwen de stad 
Enkeltje Amsterdam Van 14 mei tot en met
12 juni strijkt theatergezelschap de Toneelma-
kerij neer op de NDSM-werf west met ‘Enkel-
tje Amsterdam’. Op de kade verrijst een
indrukwekkende circustent, meer dan 1.000
m2, waar het publiek zijn eigen stad bouwt,
waar het verrast wordt door onverwachte op-
tredens, waar twee keer per dag een Noords
café middelpunt is van een toneelvoorstelling
en waar plek is om te luieren, iets te drinken
en elkaar te ontmoeten. 
Meedoen kan nog!

Theater

Artistiek leider en -coördinator van 
‘Enkeltje Amsterdam’ Liesbeth Coltof:
“Noord maakt een stormachtige ontwik-
keling door. Er wordt veel gebouwd. Er is
een groot verschil tussen de Noorderling
die er zijn hele leven al woont en de nieu-
weling, cultuurverschillen, inkomens-
verschillen. Hoe los je die op? Hoe leef je
met elkaar samen in een stad, een stads-
deel, met zoveel verschillende mensen
en achtergronden. Mensen uit Zwolle en
Zanzibar, uit Marokko en Maastricht
nemen een ‘Enkeltje Amsterdam’ en
worden Amsterdammer.”

Er ontstaat een nieuwe stad
“Amsterdam kent een grote diversiteit, je
hebt de wereld in je eigen straat. Alles
verandert. Een mooi gegeven voor thea-
ter. Daarom verrijst in de tent een
nieuwe stad. Mét hout, karton en papier
bouwen we een maand lang huizen, stra-
ten en wijken, samen met acteurs en stu-
denten van de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht. In het ‘stadhuis’ zoe-
ken we met een spel naar regels om met
elkaar samen te leven. Wat vind je be-
langrijk? Hoe ga je om met problemen,
hoe kun je ze oplossen? Er worden de

hele tijd dilemma’s ingebracht, ook op
kinderniveau.” 

Hoofd in de wolken
In het ‘park’ ligt kunstgras met daarop
tussen de bomen grote buizen waar kin-
deren lekker in kunnen liggen. De wol-
ken hangen laag, waardoor je letterlijk
met je hoofd in de wolken zit. Liesbeth:
“Hier kun je genieten van hoorspelen.
Het zijn acht fantasieën van schrijvers,
gebaseerd op verhalen van Noorderlin-
gen. Als je in een buis klimt, krijgt je een
hoorspel, als je je hoofd in de wolken
steekt ook. In het park is bovendien een
stukje gereserveerd waar baby’s, onder
het toeziend oog van hun ouders, lekker
kunnen bijkomen. Oppas zoeken hoeft
dus niet, want je neemt je baby gewoon
mee.”

Optredens
“Overal zijn optredens. Eentje over de
Voedselbank, de acteur maakt een bank
van echt eten en vertelt over wat het be-
tekent als je naar de Voedselbank moet.
En er is een dame die met een fiets met
enorme boodschappentassen rondrijdt.
Als ze die laat vallen kijkt ze of mensen
haar willen helpen. Dat gaat over buren-
hulp. Wist je dat Noord het stadsdeel is
waar de meeste burenhulp gegeven

wordt? Tussen de optredens hoor je uit
een grote installatie rake quotes van
Noorderlingen. Wat dacht je van: ‘In
Amsterdam Noord is het lekker stil?
Nou, ik zal je wat vertellen: in Noord is
het nooit stil geweest! We zijn alleen stil
als onze mond gesnoerd wordt. Als ik
mijn buren niet hoor schelden, dan word
ik onrustig, dan kan ik niet slapen.’
Met deze fonkelnieuwe theatertekst,
kleurrijk acteursensemble (met o.a. Rian
Gerritsen en Sadettin Kirmiziyüz) en
spectaculaire vormgeving schept de To-
neelmakerij een vrolijke en dwaze kome-
die.”

Ajax-Fenerbahçe
“Op het stadsplein staan tribunes. Hier
zie je twee keer per dag de voorstelling
‘Verzetsgroep Noord’, die zich afspeelt in
het café van twee oude Noorderlingen.
Hier ontmoeten oud en nieuw elkaar.
Omdat Noord echt ‘van voetbal’ is, speelt
de voorstelling op de avond dat Ajax de
Turkse topclub Fenerbahçe ontmoet. Een
Chinese zakenman wil het café opkopen
om er een duur hotel neer te zetten, een
bewust dakloos meisje zet de boel op z’n
kop. Een vrolijke voorstelling, die de kern
raakt van het huidige Noord.” 

Theater voor iedereen
De Toneelmakerij wil voor alle Amster-
dammers spelen. Ook voor de Amster-
dammer die normaal denkt: ‘Dat is niets
voor mij’. Iedereen is welkom: de buur-
vrouw, opa, schoolgaande kinderen en
ook hun kleine broertjes en zusjes. Lies-
beth: “We hopen dat het echt iets wordt
waar iedereen naar toe komt.” 

De eerste repetitie
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Artistiek leider en coördinator Liesbeth Coltof

Openingstijden
Alle weekenden, van 15 mei tot en
met 12 juni (én op Pinkstermaandag)
van 10.30 tot 13.30 uur en van 14.00
tot 17.00 uur. 
De voorstelling Verzetsgroep Noord
(tekst: Ad de Bont, regie: Paul Knie-
riem) speelt om 11.30 (tot 12.30 uur)
en 15.00 (tot 16.00 uur) op het
stadsplein in de tent. 

Toegangskaarten
Via voorverkoop: zie 
www.enkeltje.amsterdam en bij de
tent op de NDSM-Werf. Stadspas 
€ 2,- overige kaarten € 10,- tot 
€ 18,-.

Word een ster in ‘Enkeltje Amsterdam’ 
De Toneelmakerij nodigt Noorderlingen uit om iets
voor te dragen op het stadsplein. Je kunt je aan-
melden om kans te maken voor een kwartiertje op
de toneelvloer. Zing een lied, dans de mooiste
dans of lees een eigen gedicht voor. Liesbeth Col-
tof: “Dit wordt een voorstelling, helemaal van
Noord zelf.” Aanmelden via Eva van Kerkhof, 
stageproductie@toneelmakerij.nl, tel. 020 522 6070. 




